
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant

Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.50612 (2018/X)

Valstybė narė Vengrija

Valstybės narės nuorodos numeris bartos

Regiono pavadinimas (NUTS) Hungary
107 str. 3 dalies a punktas,107 str. 3 dalies c punktas,Neremiamos
teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Pagalbos priemonės pavadinimas Irinyi Terv: iparstratégiai támogatások; beszállítói-fejlesztési program;
kötöttpályás járműgyártás fejlesztése; Ipar 4.0 program - megfeleltetés
a 2017/1084/EU bizottsági rendeletnek és az 50/2017. (XII. 29.)
NGM rendeletnek

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
50/2017. (XII.29) NGM rendelet 1. melléklet 32., 33., 34., 35 sorai
Magyar Közlöny 2017. évi 233. szám

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2018.01.01 - 2021.06.30

Ūkio sektorius (-iai) Grūdinių (išskyrus ryžius); ankštinių ir aliejingų sėklų augalų
auginimas
Prieskoninių; kvapiųjų; vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje
naudojamų augalų auginimas
Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
Medienos ruoša
APDIRBAMOJI GAMYBA
Maisto produktų gamyba
Aliejaus ir riebalų gamyba
Gėrimų gamyba
Tabako gaminių gamyba
Medienos pjaustymas ir obliavimas
Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos; šiaudų ir
pynimo medžiagų gamyba
Koksavimo krosnių produktų gamyba
Rafinuotų naftos produktų gamyba
Pramoninių dujų gamyba
Dažiklių ir pigmentų gamyba
Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba
Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba
Trąšų ir azoto junginių gamyba
Pirminių plastikų gamyba
Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
Dažų; lakų ir panašių dangų medžiagų; spaustuvinių dažų ir mastikų
gamyba



gamyba
Muilo ir ploviklių; valiklių ir blizgiklių gamyba
Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba
Sprogiųjų medžiagų gamyba
Klijų gamyba
Eterinio aliejaus gamyba
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; cheminių medžiagų gamyba
Cheminių pluoštų gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba
Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų restauravimas
ir atnaujinimas
Kitų guminių gaminių gamyba
Plastikinių plokščių; lakštų; vamzdžių ir profiliuočių gamyba
Plastikinių pakuočių gamyba
Plastikinių statybos dirbinių gamyba
Kitų plastikinių gaminių gamyba
Ginklų ir šaudmenų gamyba
Metalų apdorojimas ir dengimas
Mechaninis apdirbimas
Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba
Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
Ryšių įrangos gamyba
Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
Matavimo; bandymo; navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir
aparatų gamyba
Švitinimo; elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba
Švitinimo; elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba
Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba
Elektros variklių; generatorių ir transformatorių gamyba
Baterijų ir akumuliatorių gamyba
Bendrosios paskirties mašinų gamyba
Kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
Metalo formavimo įrangos ir staklių gamyba
Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba
Įvairių tipų laivų statyba
Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
Karinių kovinių transporto priemonių gamyba
Karinių kovinių transporto priemonių gamyba
Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba
Muzikos instrumentų gamyba
Medicinos ir odontologijos prietaisų; instrumentų ir reikmenų gamyba
Kita; niekur kitur nepriskirta; gamyba
Elektros gamyba
Garo tiekimas ir oro kondicionavimas
Nuotekų valymas
Nepavojingųjų atliekų rinkimas
Pavojingųjų atliekų rinkimas
Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas
Pavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas
Medžiagų atgavimas
Mašinų duženų išmontavimas
Išrūšiuotų medžiagų atgavimas
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba



Degalų; rūdų; metalų ir pramoninių cheminių preparatų pardavimo
agentų veikla
Statybinio miško ir statybinių medžiagų pardavimo agentų veikla
Kitų specifinių produktų pardavimo agentų specializuota veikla
Įvairių prekių pardavimo agentų veikla
Maisto produktų; gėrimų; tabako ir jo gaminių didmeninė prekyba
Farmacijos prekių didmeninė prekyba
Kompiuterių; jų išorinės ir programinės įrangos didmeninė prekyba
Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninė
prekyba
Žemės ūkio mašinų; įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba
Staklių didmeninė prekyba
Kasybos; statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba
Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų
didmeninė prekyba
Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
Medienos; statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė
prekyba
Metalinių dirbinių; vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų
didmeninė prekyba
Atliekų ir laužo didmeninė prekyba
Nespecializuota didmeninė prekyba
Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla
Programinės įrangos leidyba
Laidinio ryšio paslaugų veikla
Bevielio ryšio pasaugų veikla
Palydovinio ryšio paslaugų veikla
Kitų ryšių paslaugų veikla
Kompiuterių programavimo veikla
Kompiuterių konsultacinė veikla
Kompiuterinės įrangos tvarkyba
Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla
Duomenų apdorojimo; interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir
susijusi veikla
Interneto vartų paslaugų veikla
Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Veterinarinė veikla
Žmonių sveikatos priežiūros veikla
Kita stacionarinė globos veikla
Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas
Ryšių įrangos remontas

Gavėjo rūšis -

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra
metinė suma 

HUF 12 500 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -



Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 
 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline
valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Regioninė pagalba: investicinė pagalba (14 straipsnis) Schema 50 % 20 %

Investicinė pagalba MVĮ (17 straipsnis) 20 %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (18 straipsnis) 50 %

Pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse (19 straipsnis) 50 %

Pagalba įsteigtoms naujoms įmonėms (22 straipsnis) 496 HUF

Fundamentiniai moksliniai tyrimai (25 straipsnio 2 dalies a punktas) 100 %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (25 straipsnio 2 dalies b punktas) 65 % 20 %

Bandomoji taikomoji veikla (25 straipsnio 2 dalies c punktas) 40 % 20 %

Galimybių tyrimai (25 straipsnio 2 dalies d punktas) 50 %

Investicinė pagalba mokslinių tyrimų infrastruktūrai (26 straipsnis) 50 %

Inovacijų pagalba MVĮ (28 straipsnis) 100 %

Pagalba procesų ir organizacinių inovacijų diegimui (29 straipsnis) 15 % 35 %

Pagalba mokymui (31 straipsnis) 50 % 20 %

Investicinė pagalba, skirta iš anksto prisitaikyti prie būsimų Sąjungos
standartų (37 straipsnis)

35 %

Investicinė pagalba energijos vartojimo efektyvumo priemonėms (38
straipsnis)

30 % 20 %

Investicinė pagalba atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti
(41 straipsnis)

100 % 20 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700050.NGM 


